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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

teori pendekatan moneter yang mengacu pada asumsi adanya konsep purchasing 

power parity. Penelitian ini menggunakan beberapa variable, diantaranya variable 

dependen (variable terikat) dan independen (variable bebas).Variabel dependen 

(terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Soegiyono,2003). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dollar Amerika, sedangkan variabel 

bebas yang diwakili variabel makro ekonomi, meliputi perbedaan jumlah uang 

beredar (M2) Indonesia dan Amerika, perbedaan tingkat inflasi Indonesia dan 

Amerika, perbedaan tingkat suku bunga Indonesia dan Amerika, serta perbedaan 

cadangan devisa pada neraca pembayaran (Balance of Payment) Indonesia. 

Periode pengamatan pada penelitian ini dimulai dari data kuartal pertama 

tahun 2002 sampai dengan kuartal keempat tahun 2012.Waktu pengamatan pada 

penelitian ini berlangsung pasca pemberlakuan sistem nilai tukar mengambang 

dalam periode sebelum dan sesudah masa krisis yang terjadi di Amerika pada 

tahun 2008. 
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3.1.2 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan lima variabel 

independen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Perubahan Nilai tukar adalah harga mata uang negara asing dalam satuan 

mata uang domestik yang didasarkan pada kurs nominal yang dihitung 

melalui rata-rata kurs tengah. Dalam penelitian ini menggunakan mata 

uang dollar Amerika sebagai hard currency, yang dibandingkan dengan 

mata uang rupiah sebagai soft currency. Pergerakan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika menjadi dasar dalam menentukan perubahan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika dalam satuan persen yang digunakan 

untuk menilai perilaku nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika pada 

setiap kuartalan selama kurun waktu periode dalam pengamatan pada 

penelitian ini. Satuan untuk variable ini adalah nilai per satuan dollar 

Amerika yang dinilai dalam rupiah. 

b. Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar (JUB) dalam artian luas atau broad money (M2) 

adalah penjumlahan dari M1 (uang kartal dan logam) ditambah dengan 

uang kuasi (quasi money). Sedangkan perbedaan jumlah uang beredar 

(M2) Indonesia dengan Amerika, dihitung berdasarkan hasil pengurangan 

antara jumlah uang beredar (M2) Indonesia dengan  jumlah uang beredar 

Amerika (yang telah dikonversi dalam mata uang rupiah) pada setiap 
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kuartalan selama kurun waktu periode dalam pengamatan pada penelitian 

ini. Satuan variable perbedaan jumlah uang beredar (M2) adalah rupiah. 

c. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara umum yang terjadi 

terus menerus.Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang 

diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan Perbedaan 

tingkat inflasi Indonesia dengan Amerika, dihitung berdasarkan hasil 

pengurangan antara selisih tingkat inflasi Indonesia dengan tingkat inflasi 

Amerika (CPI atau Consumer Price Index Amerika) pada setiap kuartalan  

selama kurun waktu periode dalam pengamatan pada penelitian ini. Satuan 

variabel perbedaan tingkat harga Indonesia dengan Amerika adalah persen 

d. Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga menurut para ahli ditentukan oleh interaksi antara 

penawaran (supply) tabungan yang tersedia untuk dipinjamkan dan 

permintaan terhadap dana untuk diinvestasikan. Sedangkan Perbedaan 

tingkat suku bunga Indonesia (tingkat suku bunga SBI 1 bulanan) dengan 

tingkat suku bunga Amerika (The Fed Fund Rate), dihitung berdasarkan 

hasil pengurangan antara tingkat suku bunga Indonesia (tingkat suku 

bunga SBI 1 bulanan) dengan tingkat suku bunga Amerika (The Fed Fund 

Rate) pada setiap triwulan selama kurun waktu periode dalam pengamatan 

pada penelitian ini. Satuan variabel perbedaan tingkat bunga Indonesia 

dengan tingkat bunga Amerika adalah persen. 
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e. Cadangan devisa 

Cadangan devisa merupakan sejumlah valuta asing (valas) yang 

dicadangkan bank sentral (Bank Indonesia) untuk keperluan 

pembiayaanpembangunan dan kewajban luar negeri yang antara lain 

meliputi pembiayaan impordan pembayaran lainnya kepada pihak asing. 

Dalam penelitian ini digunakan cadangan devisa pada neraca pembayaran 

Indonesia. Perubahan nilai cadangan devisa diukur dengan 

membandingkan selisih antara nilai cadangan devisa pada periode t 

dengan nilai cadangan devisa periode sebelumnya (t-1).  

 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berbentuk runtut waktu (times series), yaitu data yang dimulai dari triwulan I 

tahun 2002 sampai dengan triwulan IV 2012, meliputi: 

a. Data Kurs Rupiah (IDR) terhadap Dollar Amerika (USD) periode 

tahun 2002 – 2012  

b. Data jumlah uang beredar (M2) Indonesia dan Amerika periode tahun 

2002 -2012 

c. Data tingkat inflasi Indonesia dan Amerika periode tahun 2002 – 2012 

d. Data tingkat suku bunga Indonesia (SBI Rate) dan Amerika (The Fed 

Fund Rate ) periode tahun 2002 – 2012 

e. Data cadangan devisa Indonesia pada neraca pembayaran (Balance of 

Payment) Indonesia periode tahun 2002 – 2012 
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Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bank Indonesia, berupa; publikasi-publikasi yang relevan dengan data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Departemen Keuangan Republik Indonesia, berupa; publikasi-publikasi 

yang relevan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

3. Badan Pusat Statistik Indonesia, berupa; publikasi-publikasi yang relevan 

dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

4. International Monetary Fund (IMF), berupa; publikasi-publikasi yang 

relevan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

5. International Financial Statistic (IFS), berupa; publikasi-publikasi yang 

relevan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

6. World Bank, berupa; publikasi-publikasi yang relevan yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pegumpulam data adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengcopy data-data tercantum 

pada International Financial Statistic (IFS), Badan Pusat Statistik Indonesia 

(BPS) serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian baik 

mengenai nilia tukar rupiah terhadap dollar, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat 

bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar (JUB), dan Cadangan Devisa 

Indonesia berupa data kuartalan dari tahun 2002 -2012 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif, untuk memperkirakan atau menghitung secara kuantitatif pengaruh 

dari beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan variable 

independen dapat dilakukan dengan regresi linear berganda. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi model linier dengan model 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+b4X4+ e  

dimana : 

Y = Perubahan Kurs IDR/USD 

a  = konstanta  

b1, b2, b3, b4, b5 = koefisien regresi  

X1       = Perubahan selisih jumlah uang beredar Indonesia dan Amerika 

X2 = Perubahan selisih tingkat inflasi di Indonesia dan Amerika 

X3 = Perubahan selisih suku bunga Indonesia dan Amerika 

X4   = Perubahan selisih cadangan devisa pada Balance of Payment    

(BOP) 

e  = error 

3.5 Pengujian Hipotesa 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji 

koefisien regreasi parsial (Uji t) dan uji koefisien bersama (Uji F). 
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3.5.1 Pengujian Hipotesis secara partial (Uji t) 

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yang 

bertujuan untuk menguji parameter estimasi secara parsial dengan tingkat 

kepercayaan tertentu dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

independen.Uji signifikansi ini merupakan langkah yang dilakukan untuk 

menentukan keputusan menerima atau menolak Ho (hipotesis yang salah) 

berdasarkan nilai uji yang diperoleh dari data. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y).  

Ho :βi ≤ 0  

Hi :βi > 0 

Kriteria pengujian : 

1. H0 diterima dan Hi ditolak apabila t hitung < t tabel, artinya variable 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen. 

2. H0 ditolak dan Hi diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variable 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. 

 

3.5.2 Pengujian secara simultan (Uji F) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama variable 

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen. 

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan : 
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H0 :β1= β2= β3= β4= β5 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

dari variable independen terhadap variable dependen secara bersama-sama. 

Hi : β1= β2= β3= β4= β5 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh secara signifikan dari 

variable independen terhadap variable dependen secara bersama-sama. 

Kriteria pengujian: 

1. H0 diterima dan Hi ditolak apabila F hitung < F tabel, artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen. 

2. H0 ditolak dan Hi diterima apabila F hitung > F tabel, artinya variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependen. 

 

3.6 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik 

dalam analisa regresi dimana dari pengujian ini diketahui seberapa besar variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variable independennya, hal ini ditunjukan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R²).Nilai koefisien determinasi ini paling besar 

adalah 1, dan paling kecil adalah 0. Jika nilai R² = 0, berarti garis regresi tidak 

dapat digunakan untuk membuat perkiraan variabel independen (X), karena 

variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam persamaan regresi tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen (Y), atau dengan kata lain kontribusinya 

terhadap variable Y = 0. Model dianggap baik apabila nilai R² = 1 atau R²≈ 1.  
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3.7 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah suatu 

model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan 

penaksiran.Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-

masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi maupun uji linearitas. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji terhadap asumsi klasik, apakah 

terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak, agar model penelitian ini layak 

untuk digunakan. 

 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variable terikat keduanya memiliki distribusi normal ataukah 

tidak (Ghozali, 2011:160). Sedangkan dasar pengambilan keputusan dalam 

mendeteksi normalitas: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.7.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 
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pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), dimana jika 

terjadi korelasi dinamakan pada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Masalah ini timbul 

karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya.hal 

ini sering ditemukan pada data time series. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada  masalah autokorelasi. 

 Salah satu cara dalam mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi 

adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya hubungan korelasi dalam model regresi adalah bila nilai 

DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari (4-du), maka dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negative, dengan kata lain 

tidak terdapat autokorelasi dalam model rgresi linear (Ghozali, 2011:113). 

 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu penting dalam pengujian asumsi klasik pada model regresi 

linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah 

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan memiliki varian yang sama atau varian 

setiap gangguan yang dibatasi untuk nilai tertentu mengenai pada variabel-

variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ. Dan jika suatu 

populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variannya tidak sama maka 

mengindikasikan terjadinya kasus heteroskedastisitas.Sehingga uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
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satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011:139). Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah 

satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melakukan uji dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

dengan residualnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.7.4 Uji Multikolineritas 

Menurut Ghozali (2011:105) uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas, dimana model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolineritas di dalam model regresi adalah dapat menganalisis 

korelasi variable-variabel bebas dengan matrik korelasi. Jika antar variable bebas 

ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini menunjukkan 

indikasi multikolinieritas. Selain itu untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerancedan Variance Inflation Factor 

(VIF).Nilai tolerance yang terbentuk harus diatas 10 % dan nilai VIF harus diatas 

10 untuk menghindari terjadinya multikolineritas. Karena pada umumnya, nilai 

cuttof yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011:106).  
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